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  پیشگفتار چاپ دوم
  

سپاسگزاریم که ترجمه کتاب       که حاصل یک تالش   "بیوشیمی ورزشی  "بسیار خرسندیم و خداي عزوجل را 
جمعی و گروهی بود توسط دانشگاهیان محترم، با اقبال مواجه گردید و مورد توجه مدرسان و نیز دانشجوبان     

شی به ویژه   دوره صیالت تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورز فیزیولوژي ورزش قرار گرفت. گواه این مدعا  هاي تح
به پایان رســیدن چاپ اول در مدت زمانی کوتاه بود. همانگونه نیز که در چاپ اول اشــاره رفت، ویژگی کتاب 
حاضر بدیع بودن بسیاري از مطالب آن به ویژه آثار فعالیت ورزشی بر بیان ژن، یکپارچگی متابولیسم سوختها      

زشــی و پایش بیوشــیمیایی افراد فعال بود که در دیگر کتابهاي بیوشــیمی و متابولیسـم  در انواع فعالیتهاي ور
سنجی و دقت مدرسان و دانشجویان کوشا که از این منبع علمی     ورزشی کمتر به آن پرداخته شده است. نکته   

ــتیهاي چاپ اول را مرتفع و دق ــتفاده نموده بودند، باعث گردید تا در چاپ جدید، مترجمان کاسـ ت نظر، اسـ
ضر،     شنهادهاي عزیزان جویاي علم و دانش را لحاظ نمایند. با این حال، در تجدید چاپ اثر حا بازخوردها و پی
ــنگر و    ــان گرانمایه، دانشــجویان عالقمند، پژوهشــگران روش ــهاي احتمالی وجود دارد. امیدواریم مدرس لغزش

نصـــیب هاي خود بیها و روشـــنگرينماییهمکاران واالمقام همچون گذشـــته بر ما منت نهاده و ما را از راه
دانیم تا از انتشارات محترم سمت و دانشگاه اصفهان که تمهیدات چاپ دوم     نگذارند. بار دیگر بر خود الزم می

 اثر حاضر را فراهم نمودند تشکر و قدردانی صمیمانهاي داشته باشیم.  
  تکیه بر تقوي و دانش در طریقت کافري است

 دشـایـر دارد، تـوکل براهـرو گر صـد هنـ
  

  مترجمان
  
  

  مقدمه مترجمان
  

تقریباً روزي وجود ندارد که در  ت ورفت اسال پیشادي در حهاي اخیر با سرعت بسیار زیعلوم ورزشی در سال
 آن خبري از تحول در علوم ورزشی وجود نداشته باشد.

ــیمی ورز ــی تغییرات   یکی از علوم تاثیرگذار در تربیت بدنی و ورزش، علم بیوش ــت که به بررس ــی اس ش
شی و بدنی می     سان در اثر فعالیت ورز شیمیایی بدن ان ستاوردهاي نوین این علم ما را بر  مولکولی و  پردازد. د

شت تا یکی از جدیدترین کتاب  شته، آقاي        آن دا شهیر این ر شمندان  شی را که یکی از دان شیمی ورز هاي بیو
 وگیـوس مرا به فارسی برگردان کنیم. دکتر وسیلیس  ر آورده استموگیـوس، به رشته تحریر د  دکتر وسـیلیس 

ـه س 17دت ه مد. وي بباشیان مالونکی یونگاه تسی دانشدانشیار بیوشیمی ورزش هاي بیوشیمی  تدریس درس ال ب
شغول        شی م شی و کمک نیروزاهاي ورز شی، تغذیه ورز شان مقاله    ورز ست. ای سیاري از بوده ا  هاي متعددي در ب
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هایی چون انقباض عضالنی، متابولیســـم ورزشـــی، پـــایش رسانده و در حوزه المللی به چاپهاي معتبر بینمجله
 هایی انجام داده است.ورزشکاران و تغذیه ورزشی پژوهش بیوشـیمیایی
 همچون راهنمایی او را با خود هاي کتاب حاضر ارتباط بسیار تنگاتنگ آن با خواننده است کـــهاز ویژگی

هاي علمی مهمی گشاید. نکته به اعماق متن برده و گام به گام و قدم به قدم دنیاي جدیدي را به روي وي می
صلی     شیه متن ا شده، جذابیت مطالعه این کتاب را دو چندان   که به طور خالصه در حا در داخل کادري ارائه 

تاب ک ر عالقمندي را به مطالعه ایننویسی، ه شک شیوایی نوشتار و تالش نویسنده در ساده      کرده است. بدون 
کار گرفته            به  به         ترغیب خواهد نمود. اگرچه مترجمان تمام همت خود را  نده بوده و  ــ تدار نویسـ مان تا ا ند  ا

شکال نبوده و     ساده  شی بدون نقص و خالی از ا سی او لطمه وارد ننمایند اما باید اذعان نمود که چنین تال نوی
 باشیم.دیده منت پذیرا می ننـدگان عزیـز را بـهکهاي مطالعهبنابراین روشنگري

 مباحث مربوط به تغییرات توان بهمی بسیاري از مطالب کتاب حاضر بدیع و تازه است که به عنوان مثال   
تواند هاي بیوشیمیایی که می آن است که پایش  ژنی در اثر فعالیت ورزشی اشاره نمود. دیگر ویژگی این کتاب  

سخ  سیاري از  پا شی گوي ب ست. دو       نیازهاي پژوه شریح آن پرداخته ا شد، را معرفی نموده و به خوبی به ت با
شیمی     7در  بخش اول این کتاب که شده مبانی بیو صل ارائه  ضالنی حرکت را مورد     ف صبی ع و فرآیندهاي ع

ترتیب  شــود، نیز بهفصــل را شــامل می 9هاي ســوم و چهارم که در مجموع قرار داده اســت. در بخش بحث
 قرار گرفته است. هاي بیوشیمیایی مورد بررسیحث مربوط به متابولیسم فعالیت ورزشی و پایشمبا

شده می    نامهواژه ضر که در انتهاي کتاب ارائه  سخ گوي ابهامات احتمالی موجود  تقریباً جامع اثر حا تواند پا
شد. امید آن داریم که این اثر بتواند براي  ش    در متن کتاب با شگاهیان، پژوه شجویان و عالقمندان  دان گران، دان

شود. بار دیگراز مطالعه   ستدعا داریم تا لغزش علوم ورزشی مفید واقع   هاي احتمالی در ترجمهکنندگان گرانقدر ا
 هاي الزم مبذول شود.را به مترجمان گوشزد نمایند تا در نوبتهاي چاپ بعد نسبت به رفع آنها اقدام

ـایش بیوشیمیایی تمر عنوان بیوشیمی فعالیت هایی باباتوجه به اینکه پیشتر کتاب ینهاي هاي ورزشی و پ
شتباه مطالعه      شده، لذا براي پرهیز از ا سی برگردان  شی به فار شیمی  بیو«کنندگان گرامی، نام این کتاب ورز

  همان اصطالح بیوشیمی فعالیت ورزشی به کار رفته است.در متن  ل،انتخاب شده است. با این حا »ورزشی
مقدمات چاپ این اثر  کهت دانشگاه اصفهان   اتهران و همچنین انتشار  »سمت «ت تا از انتشارات  الزم اس 

 را فراهم آوردند، صمیمانه قدردانی نمائیم. 
سته می   شای ستانه رفتند، آگاهانه جهاد کردند، عارفانه  در پایان،  دانیم این اثر را تقدیم کنیم به رهپویانی که م

 گذشتند تا ما امروز در کمال امنیت و آسایش باشیم. از امنیت و آسایش خویش عشق و معرفت سردادند و زمزمه
   

 مترجمان
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  پیشگفتار
  

سانها و حی   بیوشیمی فعالیت ورزشی به بررسی چگونگی تاثیر فعالیت ورزشی بر عملکرد      وانات در ارگانیسم ان
سی، مبانی   سطح مولکولی می  صلی این برر شیمی م  پردازد. ابزار ا شد که در بخش اول این کتاب مورد  یبیو با

نی که عضال -بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم کتاب، این اصول براي بررسی تحریک دستگاههاي عصبی      
یر تاث روند. بخش اصــلی کتاب (بخش ســوم) به بررســی چگونگیکار می شــوند، بهعضــله می موجب انقباض

یابی اي که براي ارزم، بخش چهارم آزمونهاي بیوشیمیایی سادهپردازد. سرانجافعالیت ورزشی بر متابولیسم می 
 کند.روند را توصیف میکارآیی و سالمت یک فرد ورزشکار به کار می

نه تنها بیوشــیمی فعالیت ورزشــی قدمت چندانی ندارد، بلکه خود علم بیوشــیمی نیزعلم نوپایی اســت.  
سمت درك   یوشیمی با سال دارد. در طول این مدت ب  100بیوشیمی قدمتی حدود   اطالعات پیچیده خود به 

ست. امروزه تمام       پدیده حیات پیش رفته و نتیجه آن خدمات سانها بوده ا سیار مثبت در جهت رفاه حال ان ب
سالمتی براي موفقیت خود، به یافته  شیمی،      علوم مربوط به  ضوعات بیو شیمی احتیاج دارند. مو هاي علم بیو

صاص  خود اخت کولوژي را بهافارم ابهاي فیزیولوژي، پاتولوژي، میکروبیولوژي واي از کتقابل مالحظه قسمتهاي 
سالمتی و شیمی به سمت علم بیوشیمی      هاي مختلف علوم مربوط بهدهند. بسیاري از افراد مستعد، از حوزه  می

 ایزه نوبل را دراند و دانشمندان رشته بیوشیمی (جایزه نوبل در این رشته وجود ندارد) بارها و بارها ججذب شده 
 شیمی، فیزیولوژي یا پزشکی از آن خود کرده اند.

 ا درآتیگی یک جوان ر خوش بیوشیمی فعالیت ورزشی که زاده علم بیوشیمی است تمام تازگی، موفقیت و    
 »چرایی« و »چگونگی«شماري در مورد  هاي بیبه پرسش  خود دارد. این علم با زبان دقیق و ظریف تعامل مولکولی،

امالت مولکولی دهد. این زبانی اســت که دانش بشــري (خود محصــول تع پاســخ می هاي بدنی،در فعالیت موجود
ــت) را با دقیق پیچیده ــیاس ــی پایه ها افزایش میترین بررس ــیمی فعالیت ورزش ي براي  ادهد. بدین ترتیب، بیوش

 باشد.یم با تمرین و فعالیت ورزشیمرتبط  هاي علوم سالمتیفیزیولوژي، پزشکی ورزشی، تغذیه ورزشی و سایر شاخه
کارشــناســی بیوشــیمی  هايهدف اصــلی کتاب، این اســت که منبع جامعی از مطالب درســی براي دوره

فعالیت ورزشی، در اختیار قرار دهد. با توجه به این موضوع که امروزه درس هاي مربوط به بیوشیمی فعالیـت  
ضــرورت دانســتن بیوشــیمی فعالیت ورزشــی به منظور درك  شــوند وهاي دنیا ارائه میورزشــی در دانشــگاه

شی از فعالیت بر  ست که به طور مجزا     تغییرات نا ضر به کتابهایی نیاز ا عملکرد بدن، معتقدیم که در حال حا
شی بپردازند. به  ب شیمی فعالیت ورز سی،      ه مفهوم بیو شار اینگونه کتابهاي در ست که انت عالوه، عقیده بر این ا

نند. از تحصیلی خود بگنجا  هايکنند تا بیوشیمی فعالیت ورزشی را در برنامه  ي را ترغیب میمؤسسات بیشتر   
ضروري و اصول          بیوشیمی را به همراه مباحث بیوشیمی فعالیت    مشخصات کتاب حاضر این است که عناصر 

 کند.میاز کتاب را براي مدرسان و دانشجویان آسان  گیرد، که این مسـأله اسـتفادهورزشی در برمی
درس را در زمان تحصیل خود  ن ه ایی کوم ورزش علته یالن رش ارغ التحص راي فی بت ورزش بیوشیمی فعالی 

تواند مکمل کتابهاي درسـی فیزیولوژي ورزشـی   می ابن کتالوه ایع باشـد. به اند نیز مورد اسـتفاده می نگذرانده
تاب به این ک گنجاند. همچنینمولکولی فرآیندهاي فیزیولوژیکی را در خود می ايههه پایورت کن ص ه ایباشد، ب 

مند  از ورزش عالقس و پیش ان پدن انس رد بورد عملکبدنی که به کسب اطالعاتی در م  متخصصان ورزش و تربیت  



 بیوشیمی ورزشی

4 

شده   انتقاالت انج طالعهسالمتی که به م  وممندان عله دانش اب بن کتت، ایود. در نهایش باشند، نیز توصیه می  می ام 
 شود.هستند، هم پیشنهاد می در متابولیسم انسان در اثر فعالیت بدنی عالقمنـد

س        زیبایی شی نهفته ا شیمی فعالیت ورز شیمی نوین و بیو سیاري در بیو ها به یاین زیبای ب،ت. اغلهاي ب
ساده     شهاي  سطه گردد که باي باز میکشف و درك رو سال، مش    آن حیوا ه وا صد میلیون  کالت نات طی چند 

س د مثاء، تولیبق سیاره اي حرکته نیازهخ بل و پا ست که پس از    زمین، حل کرده ی را در  شخص نی اند. البته م
داد تر این کتاب مربوط بـه تعـ  اند یا خیر. زیبایی ملموسسالها تالش، حیوانات موفق به یافتن این روشها شده

سازي آنها با کارهاي هنري) است که یکی از آنها در   و تصاویر میکروسکوپی (عالوه بر شبیه   شکلها   ادیار زیبس 
 بعد نشان داده شده است.صفحه 

سنده مح  س اگرچه به طور معمول کتابها نوی ست که ارتباط   رب الشاب تن کتا در ایتند، امور ه این بوده ا
والهایی س اط برقرار شود. بنابراین در جاي جاي متنا وي ارتبه، ببرقرار شده و همانند مکالمتنگاتنگی با خواننده 

 است. دهه ش، ارائدکنین خطـور مکه به ذه
نایی طورکل علم آش  هیمی و بمتن این کتاب با توجه به اینکه ممکن است بسیاري از خوانندگان آن با ش   

شند، نوشته    شته با ص ه زدن بدون لطمابراین بشده است. بن   ندا شده و    ع حته  ستفاده  ساده ا لمی آن از زبانی 
نده خوان خواننده است. همچنین بر عهده  عهدهایجاد کند، به  واري راادل دش ین تعته چنقضاوت اینکه آیا توانس  

ست ک  ص ا ــدنی   هاییآیا این کتاب در هدف ن ردمیم بگیه ت ست: کمک به معلم تربیت بـــ ا یاش موفق بوده ا
شخصی، علمی و حرفه     منددانش  کمک به او  یناش، همچنايعلوم ورزشی به منظور افزایش اطالعات مورد نیاز 

 تمرینی و ورزشی همواره وجود دارد. ايتهیاري از حاله در بساطالعی، اطالعات کم و یا نادرست کدر برابر بی
سانها، جویندگان ناامید جایزه   ست در آخر تمام ان ر اي که پیتآرامش خود را در جملهنیافتنی برتري، مایه د

  آقاي اسمیت (شیطان) گذاشت، خواهند یافت: یوستینف در یکی از گفتگوهاي زیبایش با پدر (خدا) در دهـان
 وجود ندارد.   یت منفنهاییات بو روحی ردنودن، مه بنتیجیل بزي مثو چیت تام خلق... در تم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

صحنه        شم پیش از میالد، پر از  ش ستانی متعلق به قرن  س یک ظرف یونانی با شیه ظرف،  هایی از فعالیت ج مرد   17مانی. درحا
سهاي زنانه در حال رقص ب  س ه منظجوان با لبا سط ظرف، ن  تند. درول هس تش هرکور پر با تریتون (یک غول دریایی)   یمه خداو

 نگهداري سیبهاي طالیی هسپریدها را نشان دهد. له محد کور کنا او را مجبرد تگیکشتی می
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  .هاي سنگفرشی تنباکوپروتئینی ویروستراکم الکترونی صفحه نقشه 
 17ند. کنمی هد، احاطکننیه ماکو حملاه تنباي گیهرگبوراثتی ویروس را که به  مادهمولکولهاي پروتئین به شـــکل مارپیچی، 

ــد. ایدهنکامل تشــکیل میعدد از این مولکولها یک دایره  تعداد بلکه به لحاظ زاویه و شــکل مولکولهاي   را از نظه تنهکل نن ش
 اند.اي شکل دست یکدیگر را گرفتهافرادي است که در رقص دایره بیهاً شباهت دارد. دقیقل شکل قبا شز بپروتئین نی

   
  

  این کتابراهنمایی هایی براي دانشجویان جهت مطالعه 
  

شامل   شامل اطالعاتی در مورد مبانی بیوشیمی می      16این کتاب  باشد  فصل در چهار بخش است. بخش اول 
شیمی و زیست  مقدمه دات. ابتی اس دي الزاماي بعهشر بختسان آکه براي مطالعه   شناسی (فصل   اي از مبانی 
س  س ازود. پش اول) بیان می ص  هارائم ازطریق آن متابولی  وردده مودات زنرژي در موجرم و انادل جی تبول کلا

. سه  دوم) لوند (فص ش یخص مو انرژي) مولکولها با ستاره مش   گیرد. در این تبادل (تبادل جرممی راری قبررس 
 د.کنیماصلی مولکولهاي زیستی آشنا فصل بعدي خواننده را با چهار دسته 

م ا ههئینروتد. پرکت دارنیمیایی ش ها اختصاص دارد که تقریباً در هر فرآیند بیوش  فصل سوم به پروتئین  
س از نظ سیژن و کاتالیز  شرکت اي هروتئینه پاي بژهاه ویا نگرد بر عملکم از نظاختار و هر  کننده در انتقال اک

س    شها ، مورد برر ص دگیرنیرار می قواکن سیدهاي نوکلئیک و جریان اطالعات وراثتی از   ل. ف چهارم پیرامون ا
DNA هبRNA  ساختار کربوهیدراته    می روتئینپ سرانجام فصل پنجم    اد، امکنیریح ما را تش هیا و چربباشد. 

 گردد.متابولیسم آنها در بخش سوم ارائه می
 گیرد که بهورد بررسی قرار می) م6ل النی (فصعض -بیدهاي عصیمیایی فرآیناس بیوشش دوم، اس در بخ

ــت به چپ  کنند؛ قلب بتپد و  وار از هود را پدهند تا خها میعنوان مثال این توانایی را به ریه ــمها از راس چش
انگیـز  گفتوالی شن ترد. ایه کاب را مطالعن کتتا بتوان خطوط ای دحرکت نمایند و دوباره این عمل را انجام دهن

 آورد.هماهنگ، دقیق و مشخص است که زندگی و حرکت را براي بشر به ارمغان می نظم،دهاي مآینفر
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شی، متا  سانها و حیوانات تغییر می   چگونه با فعالیت ورز سم ان سوم به ای بولی س کند؟ بخش  س  ؤالن  خ پا
ص دهیم س ل اول آن، بد. چه ار ف ش ار فعالیی آثه برر س  ری بت ورز س  ارم چهمتابولی ده نراهم کنات فته ترکیبد
 د از:ه عبارتنردازد کپیمرژي ان

صل نهم)، چرب      صل هشتم)، کربوهیدراتها (ف سفریل با ظرفیت باال (ف صل د  اهیترکیبات حامل ف هم) و (ف
ها را در اثر فعالیت ورزشی که شرط الزم   ها (فصل یازدهم). فصل دوازدهم چگونگی تغییرات بیان ژن  پروتئین

ست، تشریح م      سازگاري با فعالیت ورزشی ا سیزده    د.کنیبراي  ش خهاي قبلی بم تمامی فصل سرانجام فصل 
س را بوم س  س ی تعاما برر س    تگیل و واب شی،  ف ختلواع ما انازگاري بمتقابل منابع انرژي به هنگام فعالیت ورز
 کند.می تمرینی و ورزش را به هم مرتبطمرتبط با بی واردرین و متم

طورکلی به یک فرد فعال را نشان  ورزشکار و یا بهکمک آزمونهاي بیوشیمیایی به یک  نحوهبخش چهارم 
شاخص کلی، یعن   می سه فصل این بخش دو  رار داده ی قسالمتی و عملکرد را مورد بررس   ايهاخصش  یدهد. 

ري تییاي جزهکند. کتاب حاضـر این دو شـاخص را به شـاخص   می راهمه فن زمیندي را در ایات مفیو اطالع
ها ا وهورمونهزیمآن انزدهم )،ل پ(فص  اهتمتابولی )،اردهمل چهن (فص عیت آهعبارتند از: وض  هد ککنییم متقس 

گیري تصویر سالمت و   ها ارزشمند هستند و سهم به سزایی در شکل     (فصل شانزدهم). هر یک از این شاخص   
 عملکرد افراد فعال دارد.

 حاتبه فهم متن) و توضی کراي کمبیوشیمیایی اندکی ب (اطالعات غیر ی صفحات، نکات تشریحیدر حواش
ش      سیرهاي بیو صر و جزیی از فرآیندهاي پیچیده نظیر م ست که می  یمیاییمخت د از توانیوجود دارد. بدیهی ا

 هاي خود نیز استفاده کنید.  ها براي یادداشتحاشیه
اي انته ود دارد. دروج باي از مطالهز خالص رسد و در پایان هر بخش نی م میفصل با خودآزمایی به اتما  هر

ش ابع، مناب منکت ش ه راي مطالعنهادي بابع پی س بی صطالحات     خودآزماییها و واژه ختر، پا ست. ا شده ا نامه ارائه 
اهیم کلیدي دیگر به صورت ایتالیک  شوند؛ اصطالحات و مف  تر مشاهده می گموجود در واژه نامه، در متن پررن

 اند. نوشته شده


